
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1129 

Взето с Протокол № 58 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 27.12.2018г. 

 
Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към 
м. декември на община Септември за 2018г. 

 Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ за актуализация в разчета за финансиране 

на капиталовите разходи,взе следното решение: 

 

Р Е Ш И: 

I. Да се извърши актуализация в намаление в размер на 394 000 лв., 
отразени в собствени средства (съгласно „Разчет за финансиране на 
капиталовите разходи“) по обект, както следва:  

 

1. Намаление в размер на /-/ 394 000 лв.: 

 

1.1. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 100 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в Община 

Септември – "Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа в гр. 

Септември – ул."Ст. Стамболов“ 

  117663 17663  100 000 



 

1.2. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 

размер на 294 000 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

ОП № 1 : "Реконструкция на общински 

път, започващ от строителната граница 

на гр. Септември до стопански двор 

"ФЕРМАТА", гр. Септември, общ. 

Септември" 

  148649 28649  120 000 

2. 

Общински път от ВРЗавод до ЖП 

прелез в землището на гр. Септември, 

общ. Септември 

  192817 18817  174 000 

 

 

II. Да се извърши увеличение в размер на /+/ 394 000 лв., отразени в 
разходен параграф § 10-30 „Текущ ремонт” и дейности, както следва: 

 

1.Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда”, местна дейност: 606 „Изграждане ремонт и 

поддържане на уличната мрежа” в увеличение в размер на /+/ 334 794 лв.:  

 

2. Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дофинансиране на 

делегирана от държавата със собствени приходи дейност: 738 „Читалища” в 

размер на /+/ 59 206 лв. за разходен параграф § 10-30„Текущ ремонт”. 

 

III. Да се извърши актуализация в увеличение/намаление в размер на 23 
700 лв., с източник на финансиране от собствени средства по обекти, 
както следва:  

 

1. В намаление в размер на /-/ 23 700 лв.: 



1.1 За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 23 700 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е /лв./ 

1. 

Изграждане и възстановяване на зона 

за обществен отдих – парк, находящ се 

в УПИ XXIV, кв.2 по регулационен план 

на гр. 

Септември 

 80000 56300  23 700 

 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 23 700 лв.: 

2.1. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“, в размер на 23 700 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 
Ремонт на сграда на пенсионерски клуб с. 

Бошуля, общ. Септември 
0 23 700 23 700 

 

IV. Да се извърши увеличение/намаление в размер на 87 334 лв., с източник 
на финансиране от предоставени целеви субсидии и трансфери от 
държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации 
(съгласно „Разчет за финансиране на капиталовите разходи“) по обект, 
както следва : 

 

1. Намаление в размер на /-/ 87 334 лв.: 

 



1.1. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 24 124 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е/лв./ 

1. 

Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Септември на бул. 

"България" от КМ 1+480 до КМ 2+568 

244 115 220 071 24 044 

2. 

Доизграждане на част от сграда "Дом 

на лозаря" с.Виноградец - за Народно 

Читалище "Д-р Петър Берон - 1928", с. 

Виноградец 

100000 99 920 80 

 

1.2. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, в размер на 59 206лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е/лв./ 

1. 

Основен ремонт на Народно читалище 

„Възраждане-1926”, с.Карабунар, 

общ.Септември 

59 206 0 59 206 

 

1.3. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в 

размер на 4 004 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било  

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

намалени

е/лв./ 



1. 

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища, 

съоръжения и принадлежности към тях 

в Община Септември” - Част от 

общински път PAZ1206 - /III- 8402/ 

Септември/ III-3704 от км 5+000 до км 

6+480, /който в регулационните 

граници на гр. Септември  съвпада с 

бул.“България“ от км 0+000 до км 

1+480/ 

120 579 116 575 4 004 

 

2. В увеличение в размер на /+/ 87 334 лв.: 

2.1 За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”,Функция 06 „Жилищно строителство, 

благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, в 

размер на 87 334 лв. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Било 

/лв./ 

Става 

/лв./ 

Разлика в 

увеличение 

/лв./ 

1. 

Реконструкция и рехабилитация на част 

от съществуваща улична мрежа, 

тротоари, съоръжения и принадлежности 

към тях в Община Септември – 

"Реконструкция и рехабилитация на 

улична мрежа в гр. Септември – 

ул."Ал.Стамболийски" 

0 87334 87334 

 

 

Общ брой общински съветници:                 21 
Присъствали:                                                20 
Гласували:                                                    20 
 „За”:                                                              17              
„Против”:                                                        0  
„Въздържали се”:                                          3                
 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


